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Adresa: Bd. Mihai Viteazu nr. 57, Zalău 

Telefon: 0260 611212 /  Fax: 0260 615621 

Email: contact@isusalaj.ro 

 

 

 

 

 

 

APROB 

 INSPECTOR ȘEF 

 

ANUNȚ 
privind încetarea procedurii de concurs pentru trei candidați 

și ofertarea următorilor trei candidaţi la concursul în vederea ocupării a 

31 posturi de soldat profesionist (servant) 

prevăzute în cadrul ISU “Porolissum” al județului Sălaj 

 

 

În conformitate cu Procesul-verbal de evaluare psihologică nr. 2658189 din 

13.11.2022, cu Adresa Centrului Medical Județean Sălaj nr. 1630335 din 16.11.2022 și 

cu Tabelul centralizator cuprinzând rezultatele candidaților la concursul organizat în 

vederea ocupării a 31 posturi de soldat profesionist (servant) prevăzute în cadrul ISU 

“Porolissum” al județului Sălaj, în urma susținerii probele eliminatorii „Urcarea pe 

scară”, „Deplasare în subsol întunecat” și a probei de evaluare a performanțelor fizice 

„Traseu practic-aplicativ”, organizate  în perioada 29.08 - 08.09.2022 la nivelul 

centrului de selecție Cluj  nr. 1364842 din 12.09.2022, pentru doi candidați, având 

codurile unice de identificare 1334562 și 1364749, procedura de concurs încetează, 

având în vedere că au fost declarați inapt psihologic iar pentru un candidat, având 

codul unic de identificare 1334633, procedura de concurs încetează, având în vedere 

că a fost declarat inapt medical. 

Având în vedere cele precizate mai sus, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Porolissum” al judeţului Sălaj face oferta de ocupare a posturilor următorilor trei 

candidați declarați promovat, clasați pe următoarele locuri, în ordine descrescătoare a 

notelor obținute la concurs, având codurile unice de identificare 1364760, 1334671 și 

1334662, fiind chemați pentru a parcurge procedura specifică în vederea constituirii 
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dosarului de recrutare în formă fizică, evaluării psihologice, examinării medicale și 

ulterior a luării în evidență și acordare a gradului militar. 

Candidații ofertați, se vor prezenta în perioada 17 – 24.11.2022, între orele 

09.00 – 15.00,  la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al 

judeţului Sălaj, în vederea constituirii dosarului de recrutare în formă fizică, și vor 

urmării pagina de internet a unității la secțiunea dedicată concursului în vederea luării la 

cunoștință a anunțului postat ulterior cu privire la programarea evaluării psihologice.  
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